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O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente (CONDECA) tem 

como objetivo financiar projetos que garantam os direitos da criança e do 

adolescente. 

A Aliança de Misericórdia atua desde o ano 2.003 na Comunidade do Moinho região com altos 
índices de vulnerabilidade social localizada no centro da cidade de São Paulo, atualmente 220 
crianças e adolescentes são atendidos pelos projetos da Aliança no local. Os projetos encontram-
se aptos para captação junto ao Condeca, por meio de doação do imposto de renda, conheça um 
pouco mais: 

PROJETOS APROVADOS PARA CAPTAÇÃO DO I.R. JUNTO AO CONDECA 
 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO MIGUEL 

 
O Centro de Educação Infantil São Miguel localiza-se nas imediações 
da comunidade do Moinho, região central da cidade de São Paulo, 
atende diariamente 100 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses moradoras 
dessa comunidade. 
 
As atividades realizadas na CEI alcançaram os seguintes resultados 
no ano de 2016: 
 
 
 

• 100 - Crianças atendidas ao longo do ano; 
• 11- Diálogos pedagógicos com pais e responsáveis; 
• 18 – Reuniões de pais e mestres; 
• 24 – Reuniões temáticas para as famílias; 
• 23 – Eventos; 
• 6 – Passeios; 
• 142.560 – Refeições servidas, contando 4 refeições 

diariamente. 
 

 
 

 
CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES SÃO DOMINGOS 

SÁVIO 

O CCA São Domingos Sávio recebe diariamente 120 crianças e 
adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses moradoras da Comunidade 
do Moinho. São desenvolvidas atividades de cunho socioeducativo. 
 
 As atividades realizadas no CCA alcançaram os seguintes resultados 
no ano de 2016: 
 
 
 

• 120 Crianças e adolescentes atendidas; 
• 50 Momentos de atividade esportiva ano possibilitando o 

distanciamento de situações de risco social; 
• 120 Acompanhamentos Escolares com Pedagoga 

Alfabetizadora Individual por mês 

• 39 Momentos de atendimento Psicológico em grupos 

• 34 Atividades de Natação  
• 12 Reuniões e encontros pedagógicos com as famílias; 
• 31 Visitas às famílias das crianças e adolescentes; 
• 19.633 refeições servidas no ano. 

 

SAIBA COMO APOIAR: 
Passo a Passo 

 

1. Para ser possível a doação, a declaração do IR deverá ser pelo modelo completo; 
2. Após o preenchimento do formulário da declaração no sistema da receita federal, vá a aba “Resumo da Declaração”, selecione “Doação 

Diretamente na Declaração – ECA e escolha o Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (FEDCA) para fazer sua 
doação; 

3. O sistema fará o cálculo do limite máximo possível de ser doado; 
4. A doação será feita através do pagamento da DARF, sob o código 3351; 
5. Após o pagamento da DARF envie um e-mail com o comprovante para institucional@misericordia.com.br;  
6. Responderemos o seu e-mail e enviaremos um modelo de carta de direcionamento; 
7. Após preenchimento e assinatura da carta, envie uma cópia para institucional@misericorida.com.br; 
8. Vale lembrar que 20% do valor doado será direcionado ao fundo.  
FICOU COM DÚVIDAS? CONFIRA O VÍDEO PELO QR CODE ABAIXO OU FALE CONOSCO PELO TELEFONE (11) 3120-9191 

 

DOE SEU IMPOSTO DE RENDA PARA A ALIANÇA 

DE MISERICÓRDIA! 
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